
Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a ~ivotneho prostredia 

Vazenypan 
:Mgr. Peter KrajMk 
predseda V:MC C. 5 
poslanecka schranka MsU, Hlavna 73 

Va~ tist ~Islo I zo dna: Na~e tlslo: Vybavuje I linka PreSov: IM2.l01l 
i\ndra~t1k Milan 
0513100251 

Vee 
Poziadavkv :to zasadnutia VMC c. 5 - 0 d po v e d' 

Po~;.davk. ~. 4/5/15·_· vo vee; dorie!enia dopravDej sftuacie Da Kysuckej ulici. 
Pan Vladimir Lipka, Kysucka 23 .- poukazal na nevyhnutnost' doric!enia dopravnej situ"cie na 

Kysuckej ulici a v zuojme pritiahnutia mladej genenlcie k akUvnej utasti na rie~enf problemov mestskej tast; 
zva~if mot-nosf inform ova!' 0 aktiviUich v mestskej ~asti na faeebooku. 
K informovanosti u zverejfwvaniu injormiwii sa vyjadrili poslancllng, !faiaga a l-.4gr. Ferenc a zverejflOvanie 
materidlov na www, presov.sk povaiuju za dostatoc~ne. 

Pan Peler Bu~ko, Lomnieka 18 - vyjadril sa k spomal'ova~om na Kysuekej ulid, podfo jebo nazoru 
nesplnili Mel, zuzili vozovku, co je nebezpeCne pre cyklistov pri strete s motorovym vozidlom, je potrebne ruto 
situiloiu rie§if v zaujme bezpctnosti obtunov a iltastnlkov prernavky. 
Na jeho poziadavky reagovait pasianci lng. Malaga, Mgr. Ferenc, Z vyslupeni ktorych vyplynulo, ie doprovnti 
situ<icia na Kysuckej ulici sa bude riesi!' v ramci vyriesenia celkovej dopravnej sllmicie v meste, Poslanec Mgr, 
Kraj/iak pouMzal no loki, ie PSK neeviduje pi.I'omml poziadavku no rekonstrukciu dolm!ho Useku Solivarskej 
uliel, nema)u projeklovu "okumenlaelu. 

Odpoved' l1a poziadavku C. 4/5/2015: 
Mesto Presov, ako prislusny cestny spravny organ pre miestne a ucelove komunikacie 

v zmysle § 3 ods. 2 zakona c. 135/1961 Zb. 0 pozemnych komunikaciach (cestny zilkon) 
v zneni neskorsich predpisov, zaujima k tejto poziadavke nasledujucc stanovisko: V janmiri 
sme oslovili spravcu miestnych komunikacii, aby upravil umiestnenie retarderov podl'a 
spracovanej PD a podl'a zaverov z pracovneho rokovania, ktore sa konalo 22.9.2014. 

Umiestiiovanic akychkol'vek infonnacii na facebook me je v kompetencii 
zamestnancov mestskeho uradu. 

S pozdravom 

. ~ ,.-:.. 
lng. arian Harcarik 

ri ditel' Sekcie 
stavebneho uradu a urbanisliky 

Priloha: Kopia ziadosti pre SaZUPC 

Na vedomie: Vladimir Lipka, Kysucka 23, Pre~ov 
Peter Butko, Lomnicka 18, Presov 
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Sekcia stavebneho uradu a urbanistiky 
oddelenie dopravy, energetiky a zivotneho prostredia 

Sprava a zimna udriba 
Pre~ovskgeh ciest 
Pionierska 24 
080 05 Presov 

Vtt§ IIsl 61510 I zo dt'ia: Nase tlslo: Vybavuje llinka Pr.~ov: 29.01.2015 
B-71212015 Andra~cik Milan 

051 3100251 

Vee 

Ziadost' 0 osadenie retarderov podl'a projektu .. 


Mesto Pre~ov, ako prfslusn9 eesln9 spravny organ pre mieslne a ui:eJove 
komunikacie v zmysle § 3 ods. 2 zakona i:. 13511961 Zb. 0 pozemnych komunikaeiach 
(cestny zakon) v zneni nesko~ich predpisov Vas, ako spravcu pre mieslne a ucelove 
komunikacie ziadame 0 osadenie reladrerov podl'a navrhnutej PD, a na zaklade zaverov 
z praeovneho rokovania, ktore sa uskutocnilo dna 22.09.2014, kde bolo dohodnute v bode 8, 
ze retardery budu spojene v celej sirke vozovky. Preto Vas ziadame oosadenie retardera 
najblizsie pri ulici Bencurova v plnej ~irke vozovky a to premiestnenim pol retardera, ktory je 
teraz osaden9 pri ulici Kukucfnova. Bolo 10 lak spracovane v PD a lakliez 10 vyplynulo zo 
zaverov pracovneho rokovania. 

S pozdravom ~n f?n ~;;J \ 
i.Jie~~L;:>k\' urdd 

Ing_ Marl~n Harcarik 
riaditel' sekkie slavebneho 

uradu a urbanistiky 

Prilohy: K6pia poziadavky VMC 
K6pia zaznamu z praeovneho rokovania 

Na vedomie: VMC i:. 5 
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IQĽI MESTO PREŠOV 

Váš list číslo l zo dňa : 

Vec 

MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia strategického rozvoja 

Oddelenie kultúry a športu 
Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Naše číslo : 

R/2015/1908 

Mgr. Peter Krajňák 
predseda VMČ č . 5 
poslanecká schránka 
Hlavná 73 
080 01 Prešov 

Vybavuje /linka 

Mgr. M. Putnocká 
051/3100 545 

VMČ č. 5 - požiadavka 5/5/15 
-odpoveď 

Prešov: 

09 .02.2015 

V súvislosti s vašou požiadavkou vo veci poskytnutia finančnej dotácie na 
zabezpečenie festivalu paličkovanej čipky vám odpovedáme nasledovné: 

Mestské zastupiteľstvo mesta Prešov v rozpočte mesta Prešov na rok 2015 
schválilo finančnú čiastku v objeme 20 000 € na dotácie v oblasti kultúry. V porovnaní 
so športom ide o nepatrnú čiastku, ale vzhľadom na skutočnosť , že kultúrne aktivity 
v meste Prešov neboli v predchádzajúcom volebnom období podporované vôbec, je 
tohtoročná dotácia veľkým úspechom. · Podmienky poskytovania dotácií upravuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 12/2013 o podmienkach 
poskytovania dotácií z rozpočtu mesta. Soľnobanský čipkársky cech si musí podať 
žiadosť o dotáciu v súlade s týmto nariadením v určenom termíne- do 31.03.2015. 
Následný postup prerokovávania a schval'ovania žiadosti je uvedený vo vyššie 
spomínanom nariadení. 

Aktivity Soľnobanského čipkárskeho cechu mesto Prešov dôverne pozná 
a v rámci svojich možností vždy ponúklo pomocnú ruku . Medzinárodný festival 
paličkovanej čipky je ojedinelým podujatím, ktoré výrazne prispieva k propagácii 
nášho mesta doma i v zahraničí, preto má svoje opodstatnené miesto v zozname 
ku ltúrno-spoločenských podujatí mesta Prešov. 

S pozdravom 

Na vedomie: 
Oddelenie M.K. a právnych služieb Msú v Prešove 
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Sekcia stavebného úradu a urbanistiky 
Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia 

Vážený pán 
Ing. Ľudovít Malaga 
predseda VMČ č. 5 
poslanecká schránka MsÚ, Hlavná 73 

Vá! list črslo / zo dňa: Nalečfslo; Vybavuje / linka Pretov: 03.02.2015 
Ing. Sýkorová 
0513100251 

Vec 

Požiadavkv zo zasadnutia VMČ Č. 5 - o d P o ved' 


Požiadavka Č. 7/5/15 - vo veci rozširenia mostu a rekonštrukcie chodníka na 
Zlatobanskej ulici. 

Pán Filip tu/ka, Banfcka 17 - na Z/atobanskej ulici - je potrebné rozšfrif most, chodnfk je 
úzky, nie je bezbariérový, je potrebné ho zrekonštruovať 
Požiadavka odstúpená na vybavenie stavebného úradu a urbanistíky MsÚ 

Odpoveď na požiadavku Č. 7/5/2015: 

Oddelenie dopravy, energetiky a životného prostredia Sekcie stavebného úradu 
a urbanistiky, ktoré vykonáva kompetencie cestného správneho orgánu pre miestne 
a účelové komunikácie, zaujíma k predmetnej požiadavke nasledujúce stanovisko: 

Chodník okolo cesty III. triedy na Zlatobanskej ulici je vo vlastníctve mesta Prešov. 
Jeho rozšírenie, vrátane rozšírenia mostného objektu cez Hradný potok, je investičnou 
akciou s potrebným majetkovoprávnym usporiadaním okolitých pozemkov. Preto požiadaVku 
odstupujeme na oddelenie investičnej výstavby Sekcie strategického rozvoja MsÚ v Prešove. 

MESTU ". 
Mesr:..;i( ~S pozdravom 

SEKCIA STAlfEBNEIK ! l' .J.l!", !~ 

Ing. Mari n Harčarík 


riadit 'Sekcie 

stavebného úradu a urbanistiky 


Na vedomie: 

MsÚ v Prešove, SSR - O/V 
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' Váš list číslo f zo dňa: 

VEC: 

SEKCIA MAJETKOV Á A EKONOMICKÁ 
-oddelenie mestského majetku -

VMČ ~ 
Poslanecká schránka 

Naše číslo: 

M/2015/1149 
č.z. 5225/2015 

Vybavuje f \inka 

JUDr. Denisa Končar 
051/3100229 

Prešov: 

23.1.2015 

Požiadavka 11/5/15 - odpoved' 

Na základe Vašej požiadavky 11/5115 zo dňa 12.1.2015 si Vám dovoľujeme oznámiť, že 
osadenie odpadkových košov pri zástavkách MHD nie je predmetom zmluvy o podmienkach 
výstavby prístreškov na autobusových zastávkach a o recipročnom umiestnení a prevádzkovaní 
reklamných zariadení, stavieb pre reklamu a reklamy na mestských pozemkoch, ktorá je uzavretá 
medzi Mestom Prešov a spoločnosťou euroA WK, spol. sr. o. 

Vašu požiadavku odstupujeme na priame vybavenie Dopravnému podniku Mesta Prešov a.s. 
so žiadosťou o osadenie odpadkových košov na označníky zastávok MHD na Kysuckej ulici. 

S pozdravom 

-----·
·----~~~-----------
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s MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Sekcia vnútornej správy a verejných činností 

Oddelenie manažérstva kvality a právnych služieb 
Mesto Prešov Hlavná 73 

080 01 Prešov 

Adresované: 
vecne príslušným riaditel'om sekcií MsÚ 
a náčelníkovi Mestskej polície v Prešove 

Váš list čfslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Prešov 
V.NQ./2015/869 20.1.2015 

Požiadavky zo zasadnutia VMČ Č. 5 - zo dňa 12.1.2015 
Zápisnica VMČ Č. 5 bola na MsÚ doručená dňa 19.1.2015 
Požadovaný dátum zaslania odpovedí na požiadavky 18.2.2015 

Požiadavka č. l/S/IS - vo veci zriadenia športoviska "workout" na vol'nej ploche pri ZŠ 
Važecká, na Šváboch. 

Pán Gorecký, .. C' - predložil požiadavku na zriadenie športoviska 
"workout" na vol'nej ploche pri ZS Važecká, na Šváboch. Z vyjadrení poslancov a diskusie 
s občanmi v tejto veci, vyplynula potreba vypracovania kalkulácie finančných nákladov na 
zriadenie takéhoto športoviska porovnaním športovísk v Haniske, na UL 17. novembra, na 
Delni, kde mesto porovnatel'né športovisko už zriadilo. 
Požiadavka odstúpená vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka č. 2/5/15 - vo veci prešetrenia revitalizácie ihriska pri Tajchu. 
Pán Pavol Straka: . - žiada prešetriť revitalizáciu ihriska pri Tajchu, je 

presvedčený o tom, že pri realizácii tohto projektu dochádza k páchaniu trestnej činnosti. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 

Požiadavka č. 3/5/15 - vo veci vyčlenenia finančných prostriedkov na výstavbu 
cintorína. 

Pán Pavol Straka . . l - poukázal na to, že cintorín je stavba mesta, nie je 
výlučne vecou mestskej časti, preto jeho výstavba by nemala byť hradená len z finančných 
prostriedkov určených pre mestskú časť. 
Poslanec Mgr. Kra;ňak informoval, že na prvotné úpravy v rámci výstavby cintorína je 
v návrhu rozpočtu plánovaných 100 000, - eur. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii strategického rozvoja MsÚ 
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Požiadavka Č. 4/5/15 - vo veci doriešenia dopravnej situácie na Kysuckej ulici. 
Pán Vladirrúr Lipka, poukázal na nevyhnutnosť doriešenia dopravnej 

situácie na Kysuckej ulici a v záujme pritiahnutia mladej generácie k aktívnej účasti na riešení 
problémov mestskej časti zvážiť možnosť informovať o aktivitách v mestskej časti na 
facebooku. 
K informovanosti a zverejňovaniu informácii sa vyjadrili poslanci Ing. Malaga a Mgr. Ferenc 
a zverejňovanie materiálov na www. presov.sk považujú za dostatočné. 

Pán Peter Bučko, ll. . . : II - vyjadril sa k spomaľovačom na Kysuckej ulici, 
podľa jeho názoru nesplnili účel, zúžili vozovku, čo je nebezpečné pre cyklistov pri strete 
s motorovým vozidlom, je potrebné túto situáciu riešiť v záujme bezpečnosti občanov 
a účastníkov premávky. 
Na jeho požiadavky reagovali poslanci Ing. Malaga, Mgr. Ferenc, z vystúpení ktorých 
vyplynulo, že dopravná situácia na Kysuckej ulici sa bude riešiť v rámci vyriešenia celkovej 
dopravnej situácie v meste. Poslanec Mgr. Krajňak poukázal na fakt. že PSK neeviduje 
písomnú požiadavku na rekonštrukciu dolného úseku Solivarskej ulici. nemajú projektovú 
dokumentáciu. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 5/5/15 vo veci poskytnutia finančnej dotácie na zabezpečenie festivalu 
paličkovanej čipky. 

Pani Barbora Šimková, _ - v mene spolku, ktorý sa venuje 
sol'nobanskej paličkovanej čipke informovala prítomných o pripravovanom Medzinárodnom 
festivale paličkovanej čipky v dňoch 18.-20. júna 2015. Požiadala poslancov o podporu pri 
odsúhlasení podanej žiadosti mestu Prešov o poskytnutie finančnej dotácie na zabezpečenie 
tohto festivalu. 
Ing. Malaga informoval žiadateľku, že v rámci návrhu rozpočtu mesta na rok 2015, ktorý bol 
zverejnený na web stránke mesta Prešov www.presov.sk; zaslal svoje pripomienky k rozpočtu 
písomne MsÚ v Prešove, kde m. i. požiadaviek žiadal doplniť do programu 10: Kultúra a 
šport podujatie Medzinárodný festival paličkovanej čipky, ktorý sa uskutoční v dňoch 
18.-20.6.2015 v Prešove - Solivare. pozvaných bude 45 mimo prešovských účastnikov

vystavovateľov, požadovaná čiastka 700 eur. Vzhľadom na históriu, ktorú paličkovaná čipka 
v Solivare má, tradície a medzinárodné aktivity čipkárskeho cechu v Solivare, žiadal 
v uvedenej požiadavke zaradiť toto podujatie - projekt do zoznamu kultúrnych podujati 
mesta Prešov každoročne. Podľa informácií poslancov PaedDr. Benku a Mgr. Krajňáka 
uvedené podujatie je zaradené do zoznamu kultúrnych podujatí mesta Prešov a kultúrna 
komisia MsZ navrhovala v pripravovanom rozpočte mesta zvýšiť čiastky na kultúru a šport. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii sekcia strategického rozvoja MsÚ 
v súčinnosti so sekciou majetkovou a ekonomickou MsÚ 

Požiadavka č. 6/5/15 - vo veci neudržiavanébo cbodníka smerom ku konečnej zastávke 
MHD Solivar. 

Pán Filip Žulka, . - poukázal na to, že chodllik smerom ku konečnej je 
neudržiavaný, odporúča využiť pracovníkov na VPČ. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 
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Požiadavka č. 7/5/15 - vo veci rozšírenia mostu a rekonštrukcie chodníka na 
Zlatohanskej ulici. 

Pán Filip Žul ka, - o - na Zlatobanskej ulici - je potrebné rozšíriť most, 
chodník je úzky, níe je bezbariérový, je potrebné ho zrekonštruovať. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie stavebného úradu a urbanistiky MsÚ 

Požiadavka Č. 8/5/15 - vo veci prevzatia do správy mesta chátrajúce národné kultúrne 
pamiatky v Solivare. 

Pán Filip Žulka, - - - na Zlato banskej ulici - koniareň, navrhuje rokovať 
s PSK o možnostiach rekonštrukcie. Národné kultúrne pamiatky chátrajú, bolo by dobré, ak 
by tieto prevzalo do správy mesto. 
Ing. Malaga, Mgr. Ferenc. PaedDr. Benko koniareň je majetlwm PSK, NKP sú v správe 
Technického múzea v Košiciach. Doterajšie rokovania s týmito inštitúciami, alw aj 
s ministerstvom kultúry, vo veci prevzatia správy neboli úspešné. 
Požiadavka odstúpená na vedomie sekcii majetkovej a ekonomickej MsÚ 

Požiadavka čo 9/5/15 - vo veci futbalového štadiónu v Solivare. 
Pán Filip Žulka, - opätovne žiada mesto o futbalový štadión, navrhuje 

rokovať s PSK. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka Č. 10/5/15 - vo veci nedokončeného detského ihriska na konečnej zastávke 
MHD. 

Pán Filip Žulka, detské ihrisko pri konečnej je nedokončené, je tam 
navezený odpad, nie je upravené. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii vnútornej správy a verejných činností MsÚ 

Požiadavka čo 11/5/15 - vo veci osadenia odpadkových košov na Kysuckej ulici pri 
zastávkach MHD. 

Pán Peter Bučko, - poukázal na to, že na Kysuckej ulici níe sú 
odpadkové koše, žiada mesto o ich osadenie v záujme udržania poriadku. 
Na túto požiadavku reagoval poslanec Ing. Malaga. ktorý informoval. že lY A WK na Kysuckej 
ulici pripravuje na základe zmluvy s mestom Prešov osadenie zástav. nike MHD v úseku pred 
križovatlwu Kysucká - Smetanova v smere na sidi. Sekéov a zároveň požiadal MsÚ mesta 
Prešov o umiestnenie odpadlwvých lwšov na Kysuckej ulici pri zastávkach MHD. 
Požiadavka odstúpená na vybavenie sekcii majetkovej a ekonomb:kei MsÚ 

MOES~'O~ll,'4.E!!:s>OV 
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JUDr. Beáta Fidišová 
poverená riadením oddelenia manažérstva kvality 

a právnych služieb MsÚ 

Spracovala: Iveta Fecková 
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